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StraatReünie Jan Overdijkstraat breekt record 
Het was even spannend, waren andere keren soms al uren 
tevoren de eerste bezoekers aan de deur, de bewoners van 
de Jan Overdijkstraat wachtten keurig tot 14 uur. Maar toen 
‘brak de hel dan ook echt los’. 
Vermoedelijke oorzaak: de grote gezinnen die er woonden en waarvan 
de meesten nog steeds met veel plezier terugkijken op hun jeugd. Ze 
kwamen met vier, zes, acht man tegelijk naar binnen. Dat wil zeggen, 
zij die op tijd waren. Gelukkig was het mooi weer, want 20 à 25 
mensen hebben een groot deel van de StraatReünie buiten moeten 
doorbrengen. Maar ook zij hebben zich niet verveeld! Mede door de 
heer Den Houdijker, die spontaan zijn accordeon tevoorschijn haalde 
en er lustig op los speelde!  

 Den Houdijker heeft er zelf ook schik in 

 

Buurtvereniging 
‘Prinses Juliana’ 

Het is voor veel mensen 
vakantietijd. Dus over 
bezoekers hebben we niet te 
klagen. En, zoals inmiddels 
gebruikelijk, brengen veel van 
de oudere bezoekers wat mee, 
ter uitbreiding van de 
collectie. Ga zo door. Groeien 
we vanzelf uit onze jas!  
Al vele jaren waren we op 
zoek naar leuke foto’s van de 
festiviteiten die georganiseerd 
werden door buurtvereniging 
‘Prinses Juliana’. Tijdens de 
StraatReünie van de Jan 
Overdijkstraat kregen we een 
prachtige serie, met vooral 
het kindercircus.  

 

Op het Dr. Schaepmanplein 
vermaken de kinderen van de 
Julianabouw het publiek en 
zichzelf met een prachtig circus. 
 
 

200 jaar 
Amsterdamse-

straatweg 
Het museum gaat veel 
aandacht schenken aan 200-
jaar Amsterdamsestraatweg. 
Terecht, dunkt ons. We zijn 
van start, de eerste kast is 
ingericht, maar het is de 
bedoeling dat alle wand-

kasten een stukje van de – 
natuurlijk Zuilense – geschie-
denis van de Amsterdam-
sestraatweg in beeld gaan 
brengen. De kast naast de 
biechtstoel werd ingericht met, 
hoe kan het ook anders, de St.-
Ludgeruskerk. 

 

De kast met St.-Ludgeruskerk is 
gereed. 
 

Even bijpraten 
200 jaar Amsterdamsestraat-
weg. Hebben we het al over 
gehad, maar… we willen ook het 
museum optimaal aanpassen. 
Vandaar dat we het aandurven 
een oproep te doen aan u: heeft 
u ‘iets’ dat met Napoleon te 
maken heeft en in bruikleen af 
wilt staan aan het museum. 
Beeldjes, postzegels, blikjes, 
alles is welkom, als er maar 
Napoleon op staat. (Napoleon 

snoepjes hoeft niet, die hebben 
we zelf al op de vitrines gezet.) 
 

Het bidstoeltje is klaar 
In de vorige Zuilense Nieuws-
bode schreven we al dat het 
bidstoeltje uit de St.-Ludgerus-
noodkerk in behandeling was bij 
de meubelmaker. Hij bracht het 
stoeltje in een respectabele 
toestand. Ook de gevlochten 
zitting mag er wezen. Vele uurtjes 
vlechten zit erop, nu kunnen wij 
er weer op zitten. 

 

Met dank aan onze gepensioneerde 
meubelmaker! 
 
 

‘Wáár ben je blij mee?’ 
Dáár zijn we blij mee! Een van de 
bezoekers, de heer P. S. bracht 
voor de collectie een speldje mee. 
Een leuke aanwinst: het is een 
reverspeldje dat werd uitgegeven 
naar aanleiding van het 40-jarig 
bestaan van voetbalvereniging 
‘Elinkwijk’ in 1959. Die hadden 
we nog niet! Dus… hartelijk 
dank! 

Reverspeldje 40 jaar Elinkwijk 
 
 

4 september is de 
volgende StraatReünie in 
het Museum van Zuilen.  
Speciaal bedoeld voor de 
(oud)bewoners van de 
Burgemeester van Tuyll-
kade, die ‘alles’ over hun 
straat willen weten. Of 
wist u al dat, voordat de 
oneven kant bebouwd 
werd, daar sportvelden 
werden aangelegd, door 
en voor ‘werkloozen’?  
Met bijvoorbeeld voetbal-
wedstrijden tussen de 
werkloze slagers en 
meubelmakers? We ver-
tellen u meer tijdens de 
StraatReünie.  
Van 14 tot 15 uur heten 
we u welkom met een 
drankje, om 15 uur een 
kleine lezing en om 15.30 
uur een rondleiding langs 
de meest markante stuk-
ken in het 
Museum van Zuilen. 


